
. اللولى : إسقاط الطالب 
لوهييي المتجييالورتين الهمزتييين من اللولى الهمزة يعني الهمز : عن الشيخ
قرا ءتهييا أيهييا لوفييي قييرا ءات ثل ث هييذه ، إييياكم لوهمزة الثانية ألول ء همزة
يقييول الييدنيا في ؟ ) متى) (( كانوا) ) يعبدون (( كانوا:  يقول شاذة
اا ذليك تعيالى الليه اا توبيخي يعبيدلون كيانوا اليذين العابيدين لهيؤل ء لوتقريعي

اا لنا تقدم لوالملكئكة ، الملكئكة لوأصل مل ك ملك لوأصل ملك جمع أنها كثير
، الوضييع هييذا إلييى لوصلت للستعمال لكنها أصول ففيها ، كذا مألك مل ك

اا) (( سبحانك الملكئكة على يعود  ) الضمير) (( قالوا عيين لييك ) تنزيه
لوتنزيييه غيرنا لول نحن ل لك شركا ء نكون أن عن ننزهك أننا يعني الشريك

:  شيئين عن يكون لوتعالى سبحانه الله
. : النقص أحدهما
النقييص ميين المخلييوقين مشييابهة كان لوإن المخلوقين : مشابهة لوالثاني

ال النقييص عيين اللييه ننييزه ، القييول فييي التفصيييل باب من هذا لكن ل فمث
ذلييك أشييبه لومييا لوالضييعف لوالعجييز بالصييمم بييالعمى تعييالى اللييه يوصف

كعلييم علمييه يقييال فل الكمييال صييفات ميين لييه فيمييا المخلوقين مشابهة
أشييبه لومييا المخلييوقين كيييد يده ألو المخلوقين كوجه لوجهه ألو المخلوقين

لييو لن شريك له يكون أن عن منزه هنا المرين هذين عن منزه فهو ذلك
اا لكان شريك له كان لمييا مالييك ألو شاركه لمن معين الشريك أن إذ ناقص

اا أن سييبحانك لييذلك لوتقييول هذا عن منزه سبحانه فالله يملكه لييك تنزيهيي
اا بقييوله المؤلييف لوأفادنييا الشييريك عيين قييول أن " أفادنييا : " تنزيهيي

اا مقرلونيية فتكييون مصييدر اسييم أنهييا على ) منصوبة) (( سبحان مطلقيي
اا المطلقة المفعولية على للنصب ملمزمة لوهي فل للضييافة لوملمزمة داكئم
كك (( ، المطلييق مفعولهييا علييى منصييوبة لوإل مضييافة تقييع كن كحا بب كت سس بن كأ

كنا يي لل بن كو بم لم له لن هييذه أن يعنييي جهتنييا ميين لوبينهييم بيننا موالة ل ) أي) سدو
الجمليية ) معناهييا) دونهننم مننن ولينننا (( أنت ثبوتييية خبرييية الجمليية
لوإذا لوبينهييم بيننييا موالة فل دلونهم من لولينا أنت بل نتولهم ل أي السلبية
لولينييا لوأنييت أعداؤنا فهؤل ء يعني المعاداة لوهي ضدها ثبت الموالة انتفت

سه:  تعالى كقوله لوهذا دلونهم من لل يي (( ال للنن كن كو لذي للنن سنننوا ا كم بم آ سهنن سج لر بخ سي
كن لت لم كما سل يظ كل ى ال لر لإ ينننو كن ال لذي للنن سروا كوا كفنن سم كك سه سؤ كيننا لل بو ست كأ سغو لطننا ال

بم سه كن سجو لر بخ كن سي لر لم ينو كل ى ال لت لإ كما سل يظ ولينا (( أنت ]257)[البقرة:) ال
بل(() ) دونهننم مننن كبنن سنوا(( ) للنتقييال)   ككننا كن   سدو سبنن بع لن كي لجنن بل ) أي) ا

بم((  إيانا عبادتهم في يطيعونهم أي الشياطين سه سر كث بك بم كأ له كن لب سنو لم بؤ )) سم
للضييراب تييأتي بييل لن ) للنتقييال) (( بننل ، يقولييون فيمييا مصييدقون

سييبق مييا إبطييال بها المقصود كان فإن ، الظاهر أي لوالضراب النتقالي
ميين النتقييال بهييا المقصييود كان لوإذا ، إبطالي فالضراب لحق ما لوإثبات
اا يسمى دلونه ألو فوقه آخر إلى معنى اا إضراب يقييول المؤلييف هنييا ، انتقالييي

علييى بيياقون فهييم سييبق يبطلييون لم أنهم يعني انتقالي الضراب هذا إن
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لول لوبينهم بيننا موالة ) لول) دونهم من ولينا أنت (( سبحانك قولهم
)) الجننن يعبنندون (( كننانوا ذلييك علييى نزيييد بييل يوالونييا لول نييواليهم
الواقييع في الشياطين هم الجن لن الشياطين ) هنا) (( الجنبي لوالمراد

بذ:  تعالى الله قال ، لإ كو كنا ((  بل لة سق كك لئ كمال بل سدوا لل سج بس كم ا كد سدوا لل كج كسنن لل كف لإ
كس للي بب كن لإ كن ككا نن لم لج بل كق ا كسنن كف بن كف لر كعن بمن له كأ نبن فهييم]50)[الكهييف:) كر
. المراد كان إن ؟ لماذا الجن يعبدلون

للجيين عبييادتهم فكيييف ؟ السييياق ظاهر هو فما الملكئكة يعبدلون كانوا إذا
فييالجن الشييرا ك في يطيعونهم أنهم أي طاعة عبادة للجن عبادتهم ؟ هنا

لوميين فيطيعييونهم العبييادة في الله مع شركا ء الملكئكة يجعلوا أن تأمرهم
: تعييالى اللييه قييال ا إلهييا اتخييذه فقييد اللييه معصييية فييي اللييه غييير أطيياع

سذوا كخ لت بم (( ا سه كر كبا بح بم كأ سه كن كبا به سر ببا كو كبا بر أ
بن ك لن لم له سدو لل كح ال لسي كم بل كن كوا بب ا

كم كي بر أحلييوه اللييه حييرم مييا أحلييوا إذا كانوا أنهم رلوي لوقد]31)[التوبة:) كم
اا فجعلوهم حرموه الله أحل ما حرموا لوإذا في لوتعالى سبحانه الله مع إله

يعبنندون كننانوا (( بل:  قوله معنى فيكون لوالطاعة لوالتحريم التحليل
أطيياع لوميين الملكئكيية عبييادة في ؟ من عبادة في يطيعونهم ) أي) الجن
اا اتخييذه فقد الله معصية في غيره بل (( ، إلهيي سنوا كب كن ككننا سدو سبنن بع لن كي لجنن بل ا

بم سه سر كث بك بم كأ له كن لب سنو لم بؤ ) مصييدقون) مؤمنننون بهننم (( أكننثرهم )) سم
الملكئكيية يعبييدلون الجميع أن مع كلهم يقل ) لولم) (( أكثرهم:  قال لهم

ذلييك جييواب ؟ كلهم يقولوا لولم أكثرهم بقولهم عبرلوا فلماذا للجن طاعة
:  قسمين إلى ينقسمون المشركين هؤل ء أن يقال أن

اا يعرفون ل التباع عامة ، التباع : عامة قسم علييى آبيياكئهم لوجييدلوا ، شيييئ
. عليه فمشوا دين

الجيين بهييؤل ء يؤمنييون لولكنهييم الميير .....يعرفييون : يعني الخر لوالقسم
لوهو التباع فإن ذلك لومع الكثر هم لوهؤل ء بالرسل لويكفرلون لويصدقونهم

قالت كما لوقالوا هؤل ء اتباع على لوأصرلوا الحق لهم تبين إذا اللول القسم
لنا (( المم كنا لإ بد كج كنا كو كء كبا كل ى آ ةة كع لم لنا سأ لإ كلنن ى كو بم كع له لر كثننا كن آ سدو كتنن به )) سم

بصيييرة عيين كفييرلوا لنييه للعييذاب مسييتحقون فييإنهم]22[الزخييرف:
كم بو كي بل كفا سك ل ((  لل بم بم كي سك سض بع ةض كب بع كب بعا لل بف ررا كول كن )) (( فنناليوم) ) كض

 ؟ نوعه ما ، للعهد هنا أل
. : الذهني الطالب
للعهييد هييذا ، اليييوم الحضييور يعنييي ، الحضييور لوهو به المراد ، : ل الشيخ
الييذي فيياليوم ) أي) نحشنرهم (( ويوم:  قييوله هييو لوالمييذكور الييذكر

اا لبعض بعضكم يملك ل فيه نحشرهم اا لول نفع )) (( اليوم:  لوقوله ، ضر
 ؟ نصبت بماذا ألو نصبت لماذا

: ..... الطالب
. : ل الشيخ

: ..... الطالب
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. : ل الشيخ
. الظرفية : على الطالب
فل ) يعنييي) يملك (( ل:  قييوله فيهييا لوالعامييل ، الظرفية : على الشيخ
اا لبعض بعضكم اليوم يملك اا لول نفع كم ضر بو كي بل كفننا سك ل ((  للنن بم بم كي سك سضنن بع كب

ةض بع كب ةض((  ، العابييدين لبعييض المعبييودين بعييض ) أي) لل بعنن كب بعننا لل بف )) كن
كول(( شفاعة ررا   اا) كض سك ل((  طيب ) تعذيب لل بم بم كي سك سض بع ةض كب بع كب ) من) لل

المعبييود يملييك ل الذي ؟ المعبودين ألو العابدين ؟ ملكه انتفا ء انتفى الذي
العابييد يملييك : ل فنقول الضرر ألو النفع المعبود لورا ء من يرجو العابد لن

اا للمعبود اا لول ضر اا للعابد المعبود يملك ل أنه كما نفع اا لول ضيير لوهييذا نفعيي
كم:  قييال لوجييل عييز اللييه لن الحكميية هو أعلم لوالله بو كي بل كفا سك ل ((  للنن بم كي

بم سك سضنن بع ةض كب بعنن كب لوالتييابع لوالمعبييود العابييد ليشييمل مبهميية ) لوجعلهييا) لل
اا لحييد يملييك ل القياميية يييوم أحد فكل لوالمتبوع اا لول نفعيي المؤلييف ، ضيير

رحمييه كييأنه لكن الشفاعة من أعم نفع كلمة أن " مع : " الشفاعة يقول
بم كما ((:  لقولهم بالشفاعة قيدها الله سه سد سب بع لل كن كنننا لإ سبو نر كق سي كلنن ى لل له لإ للنن ال

كف ى بل عنييد لهم تشفع أن أجل من إياهم عبادتهم أن فادعوا]3)[الزمر:) سز
كم إليه لوتقربهم لوتعالى سبحانه الله بو كي بل كفا سك ل ((  لل بم بم كي سك سضنن بع ةض كب بعنن كب لل

بعا بف ررا كول كن اا ) يعني) كض لوالصييح الشييفاعة فييي إييياهم عبييادتكم في نفع
با (( ول ، غيرها لوفي تعبدلوهم لم إذا أنهم أن إياهم عبادتكم ) بعدم) ضر

اا اليييوم ذلييك فييي يملكييون ل أنهييم لوكما يضرلوكم لن فإنهم اا لول نفعيي ضيير
اا الدنيا في يملكون ل فكذلك اا لول نفع النسييان يعبييد قد إنه قلت فإن ضر

هييذه عيين الجييواب فما الضر ذلك فينكشف ضر لكشف فيدعوه الله غير
بالعبييادة ألو بالييدعا ء يحصييل لم حصل الذي هذا : إن نقول ؟ لوغيرها الية
اا ذلك فليس عنده حصل يكن لول ل عنييده حصل : إنه قولك قلت فإذا سبب
الشييي ء علييى المر يحال أن الواجب لكان لوإل برهان إلى تحتاج دعوة به
لول هييذا الضييراب فاهمين الصنام هذه دعا ء لوهو الظاهر السبب على ألو
لك فيقال بالدعا ء ل الدعا ء عند الشي ء هذا : إن تقول قد يعني طيب ؟ ل

إحالية فالصيل فشيفي يشفيه أن الصنم هذا دام ما ؟ لمن الدعوة : هذه
هيذا بغيير حصييل أنيه فدعوى الدعا ء هذا لوهو الظاهر السبب على الحكم

لوهييو ذلييك علييى دليييل لييدينا أن فالجواب دليل إلى تحتاج الظاهر السبب
كن:  تعالى قوله سدو سب بع كي كو بن ((  لن لم له سدو لل بم ل كما ال سه ير سض بم كول كي سهنن سع كف بن كي

كن سلو سقو كي لء كو سؤل كنا كه سؤ كعا كف كد سشنن بننن له لع للنن : تعييالى لوقييال]18)[يييونس:) ال
بن كم كو يل ((  كض بن كأ لم سعو لم بد بن كي لن لم له سدو لل بن ال سب ل كم لجي كت بسنن سه كي كلنن ى كلنن لإ

لم بو لة كي كم كيا لق بل بم ا سهنن بن كو بم كعنن له لئ كعننا كن سد سلو لف فهاتييان]5)[الحقيياف:) كغننا
نفييع بجلييب ل تنفييع ل الصيينام هذه أن على تدل كلها أشبههما لوما اليتان

ل ؟ إيش عنده حصل فقد الدعا ء بعد حصل شي ء لوجد فإن ضرر بدفع لول
لوجييل عييز اللييه أن ميين الحكميية لومييا الشي ء هذا يكون كيف قلت فإن به

نعم ؟ الصنام هذه دعا ء عند الضرر هذا اندفاع ألو النفع هذا حدلو ث يجعل
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اا فتنة نقول يصر المحرم بالشي ء العبد يمتحن قد تعالى الله فإن لوامتحان
نعييم قدير شي ء كل على لوالله منه لويمتنع المحرم بالشي ء يبتليه ألو عليه

.
: .....؟ الطالب

كن:  لوجل عز الله قال الن الفواكئد نأخذ  لذي لل كوا كن ((  بو كع بس كننا لفني كي لت كيا آ
كن لزي لج كعا كك سم لئ كل بو لب لفي سأ كذا كع بل كن ا سرو كض بح اليييات هذه في]38)[سبأ:) سم

:  الفواكئد من
ال مييا بكييل لوجييل عييز اللييه آيييات لبطييال يسعى من الله عباد من : أن ألو

كك(( :  فقال عذابه لوأثبت أثبته الله أن ذلك لوجه ، قوة من يستطيع لئنن كل بو سأ

لب لفي كذا كع بل كن ا سرو كض بح اا ) لوليس) سم اا شيئ اا ملحوظ شييي ء هييو بييل مقييدر
. لواقع
حيييث لوطغيييانه النسان عتو إليه يصل ما : بيان الكريمة الية فواكئد لومن

اا الله آيات في يسعى اللييه تعيياجز حييتى أنييت فميين لوجييل عييز لله معاجز
 ؟ لوتتحداه تعجيزه لوتطلب

آيييات فييي يسييعون الذين المعاجزين هؤل ء : أن الكريمة الية فواكئد لومن
كك(( :  لقيييوله العذاب في القيامة يوم يكونون سوف معاجزين الله لئ كل بو سأ

لب لفنني كذا كعنن بل كن ا سرو كضنن بح العييذاب فييي : إنهييم قاكئييل يقييول ) لوربمييا) سم
لن القلييبي العييذاب هنييا بالعذاب المراد لويكون الدنيا في حتى محضرلون

ل الكييافر لن قلبييه فييي لوعييذاب ألييم في فإنه الدنيا في نعم مهما الكافر
اا حزن في فهو الدنيا من يشبع اا هييم لوفييي الموجييود ذهيياب من خوف طلبيي

اا لويخشييى لوتزدهر الدنيا له تنمو أن يريد لنه المفقود لوجود أن ميين أيضيي
. المؤمن بخلف تفوت
كك(( :  لقوله لوالعقوبة الجزا ء : إثبات الكريمة الية فواكئد لومن لئ كل بو لفي سأ

لب كذا كع بل كن ا سرو كض بح ) .) سم
بل:  لوتعالى سبحانه الله قال ثم  سق لن ((  نبي لإ سط كر سسنن بب كق كي بز نر بن النن كمنن لل

سء كشا سر كي لد بق كي المور أنه في العلن : طلب الفواكئد من الية هذه ) في) كو
أن المييراد ليييس أنييه  إذ) ( قل:  لقييوله لوتضييق بسط من الله بيد كلها

اا لولغير ك نفسك في تقولها بل نفسك في تقولها . أيض
سط((:  لقييوله اللييه بيييد الرمزاق : أن فواكئييدها لوميين سس بب كي كق   بز نر بن الن كمنن لل
سء كشا سر كي لد بق كي ؟ مميين الرمزق نطلب : أن لوهي فاكئدة هذا على ) لويترتب) كو

: أخييرى فاكئييدة عليهييا لويتفييرع لويقييدر الرمزق يبسط الذي هو لنه الله من
فف بمعاصيييه اللييه رمزق طلييب لن بمعاصيييه الله رمزق نطلب أل لوهي منييا

حييذر لولهييذا ؟ بمعصيييته الييرمزق بيده من ، من الرمزق تطلب كيف ، للدب
نفننس تمننوت لننن ( إنه:  فقييال ذلييك من لوالسلم الصلة عليه النبي
) الطلب في وأجملوا الله فاتقوا وأجلها رزقها تستكمل حت ى
اا الرمزق اطلبوا يعني ال طلب فطلييب هييذا لوعلييى الشييرع لوافق ما لوهو جمي

4



غييير ؟ مشييرلوع غييير لول مشييرلوع طلييب لوالظلييم لوالكييذب بالغش الرمزق
. لوجل عز الله مع الدب لوينافي بل مشرلوع

لوسييلطانه لوتعييالى سييبحانه اللييه ربوبييية : تمييام الكريمة الية فواكئد لومن
عليييه اعترض لو لوحتى عليه يعترض أن يمكن أحد لول لويقدر يبسط لكونه

. يشا ء لما مدبر الله لن ينفع ل ؟ العتراض هذا ينفع هل
كما ((:  لقوله النفاق على : الحث الكريمة الية فواكئد لومن  بم كو ستنن بق كف كأن

بن ةء لم بي كو كش سه سه كف سف لل بخ نفسييه فييإن أنفييق إذا النسان أن ذلك ) لولوجه) سي
فيقول تنفق فل منه نقصت  مالك من أنفقت إذا له تقول بالسو ء المارة

كما ((:  لوجل عز الله بم ك ست بق كف بن كأن ةء لم بي كو كش سه سه كف سف لل بخ ) .) سي
اا فواكئدها لومن ؟ تؤخييذ أييين ميين مخلييوف فهييو قييل لوإن النفاق : أن أيض

الزائدة (( منبي مؤكدة الشرط سياق في نكرة ) فإنها) شيء (( من
اا) (( من تكن لم إذا ) هذا) )) أنفقتم (( ما قوله ) في) (( مالي ) بيان

. طيب
لكييثرة الرامزقييين خييير لوتعييالى سبحانه الله : أن الكريمة الية فواكئد لومن

فييإذا الكثير يعطي ل الرامزقين من الله سوى فمن العطا ء لوبدلوام العطا ء
خييير فييإنه لوجل عز الله أما عطاكئه في يستمر لول يمل فإنه الكثير أعطى

اا كثرة عطاكئه في الرامزقين . لواستمرار
سر((:  قوله من ؟ تؤخذ أين من الله سوى رامزق : إثبات فواكئدها لومن بي كخ  

كن لقي لز لرا مشييتركين عليييه لومفضييل مفضل لوجود على يدل هذا ) فإن) ال
لن اللييه رمزق ميين اللييه غييير رمزق لولكن الرمزق لوهو به المفضل أصل في
ال أعطاني الذي هذا إييياي إعطاكئه فيكون الله من ؟ العطا ء له أين من مث
اا أعطاه الذي الله رمزق من ليييس محييدلود رمزق اللييه غييير رمزق فييإن لوأيض

ال ال لوليس أحد لكل شام . مزمن لكل شام
اا الكريمة الية فواكئد لومن رد ففيهييا لليه مخلوقيية العبياد أفعييال : أن أيضي
كما ((:  لقييوله ؟ هذه الفاكئدة تؤخذ أين من القدرية ؟ من على بم ك ستنن بق كف كأن

بن ةء لم بي كو كش سه سه كف سف لل بخ اا يكون يأتينا الذي الرمزق أن نعلم ) لونحن) سي كييثير
دليييل هذا في فيكون الرمزق على لونحصل لونعمل لونحر ث التجر كثرة من

اا لوفيهييا ، لوتعيالى سييبحانه لليه مخليوق العبيد فعل أن على علييى رد أيضي
اا الجهمييية لوهييم قصييدي الجبرييية علييى الجهمييية (( ومننا:  لقييوله أيضيي
: " إن يقولييون لوالجبرييية العبييد إلييى الفعييل أضيياف ) حيييث) أنفقتننم

سييبيل علييى إل إليييه ينسييب ل لوفعلييه لوالختيييار القدرة مسلوب النسان
" . فعله في له اختيار فل لوإل المجامز

كم:  لوجل عز قال ثم  بو كي كو بم ((  سه سر سش بح بعا كي لمي لم كج سل سثنن سقننو لة كي ككنن لئ كمال بل لل
لء سؤل كه بم كأ سك ليا سنوا لإ كن ككا سدو سب بع ينبغييي أنييه الكريميية الييية ميين ) يستفاد) كي

) متعلييق) يحشننرهم (( يوم أن الدلليية لوجه المعاد بيوم الناس تذكير
النفييس تييذكير يشييمل هييذا لوهييل ، يحشييرهم يوم اذكر تقديره بمحذلوف

لويييوم الحشيير يييوم تييذكرها أن ينبغييي بلغييت إذا نفسييك أن بمعنييى يعني
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اذكر المعنى أن يحتمل المقدر : اذكر قوله لن يشمل نعم ؟ ل ألو الموت
فينبغييي حييق لوكلهمييا اليييوم هييذا لغييير ك اذكيير ألو اليييوم هييذا نفسك في

فليييذكرها النغميياس لوأرادت الييدنيا إلى ركن كلما مآله يذكر أن للنسان
اا لويذكرها الدنيا هذه من النقلة يوم ليذكرها الييدنيا هييذه عيين انتقلييوا قوم

ال لوأكييثر قوة منه أشد لوكانوا اا أمييوا ميين ذلييك لورا ء مييا يييذكرها ثييم لوألولد
. الناس له يجمع الذي المشهود اليوم لوهو لوالعقاب الحساب

يحشننرهم (( ويوم:  لقييوله البعييث : إثبييات الكريميية الية فواكئد لومن
با ) .) جميع

اا الكريمة الية فواكئد لومن أكلتييه ميين حييتى أحد لكل عام الحشر : أن أيض
با:  قييوله ميين ؟ يؤخذ أين من النيران لوأحرقته السباع ) لوهييو) (( جميعنن
كما القيامة يوم يحشر أن لبد النيران لوأحرقته السباع أكلته فالذي كذلك

كما ((:  تعالى الله قال كنا كك بأ كد كل كب لو ةق كأ بل سه كخ سد لعي .]104)[النبيا ء:) سن
أعنييي ) لوهييذا) نقول (( ثم لله القول : إثبات الكريمة الية فواكئد لومن

أهل السنة لوالجماعيية مذهب هو لوتعالى سبحانه لله لوالكلم القول إثبات
هييذا تفسييير في يختلفون لكنهم بلى المعتزلة لومذهب الشاعرة لومذهب

لوأصوات بحرلوف حقيقي كلم أهل السنة لوالجماعة عند فالكلم ، الكلم
لوأصييوات بحرلوف كلم المعتزلة عند لوالكلم ، مخلوق غير لوهو مسموعة
: " إن يقولييون عنييدهم مخلييوق فهو الله صفات من ليس لكنه مسموعة

اا يخلييق تعييالى الله لوالتعظيييم التشييريف سييبيل علييى إليييه فينسييبه كلميي
الرلواح لونسييبة إليييه الناقة لونسبة إليه المساجد لونسبة إليه البيت كنسبة

اا لله يثبتون " لوالشاعرة ذلك أشبه لوما إليه بغييير إنييه يقولون لكنهم كلم
الييذي لوهييذا بنفسييه القاكئم المعنى هو بل مسموعة أصوات لوبغير حرلوف
لويسييمعه لوالسييلم الصلة عليه محمد لوسمعه موسى سمعه الذي يسمع
نفسييه عيين لتعييبر لوجييل عييز اللييه يخلقها أصوات هذه القيامة يوم الناس
فيقولييون أهل السنة لوالجماعة ....أما عبارة هي بل الله كلم هي لوليس

لكيين مسييموع لوصييوت بحييرف حقيقييي كلم لوتعالى تبار ك الله كلم : إن
صييفة لوكلمييه اللييه كلم ميين لنه المخلوقين أصوات يشبه ل الصوت هذا
. طيب المخلوقين صفات تشبه ل صفاته من

مين بسيؤال لوتوبيخهم المشركين ألولئك : تقريع الكريمة الية فواكئد لومن
لء ((:   لقييوله منهييم الييبرا ءة يظهييرلوا حييتى آلهة يدعونهم سؤل كه بم كأ سك ليننا لإ

سنوا كن ككا سدو سب بع سلوا*   كي كك كقا كن كحا بب كت سس بن كنا كأ يي لل بن كو بم لم له لن ) فسيييؤال) سدو
للولئييك لوالتوبيييخ التقريييع ؟ إيييش بييه يييراد العابدين عبادة عن المعبودين

كك(( :  لوقييالوا منهييم تبر ءلوا المعبودين هؤل ء لوأن العابدين كن كحا بب كت سس بننن كأ

كنا يي لل بن كو بم لم له لن لوالتوبيييخ التخجيييل ميين يكييون مييا أشييد ميين ) لوهييذا) سدو
. لوافتراكئهم العابدين هؤل ء كذب يظهر لنه لوالتنديم

اللييه دلون ميين عبييدهم ميين الناس من لوأن الملكئكة : إثبات فواكئدها لومن
لء ((:  للملكئكة يقول لقوله سؤل كه بم كأ سك ليا سنوا لإ كن ككا سدو سب بع . ) نعم) كي

6



اا فواكئدها لومن ميين لوالسييلم الصييلة عليهييم الملكئكيية عنييد مييا : بيان أيض
اا ) أي) (( سبحانك:  قييالوا حيييث الله تعظيم لييك يكييون أن عيين تنزيهيي
. غيرنا من لول منا ل شريك
(( أنت:  قييالوا حيييث للملكئكة لوتعالى سبحانه الله ربوبية : إثبات لومنها
) .) دونهم من ولينا
بل(( :  لقوله الجن : إثبات الية فواكئد لومن سنوا كب كن ككننا سدو سبنن بع لن كي لجنن بل )) ا
لوالمطيييع لوالكافر المؤمن لوفيهم نار من مخلوق غيبي عالم لوالجن طيب

. الجن سورة في كما لوالعاصي
. بالجن الكفر : لوجوب الكريمة الية فواكئد لومن

: .... الطالب
بم((:  قوله طيب : العكس الشيخ سه سر كث بك كأ بم   له كن لب سنو لم بؤ إقييرار  هييذا)) سم

 ؟ إنكار لول
: .... الطالب
اا ، : مزين الشيخ بوجييودهم هييو مييا بعبييادتهم اليمان هنا باليمان المراد إذ

اا لهم بأن اليمان لكن لواجب بوجودهم اليمان لن . في حق
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